Příloha
usnesení vlády
ze dne 14. ledna 2022 č. …

MIMOŘÁDNÉ

OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných
opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů,
nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. a podle § 2
odst. 2 písm. m) zákona č. 94/2021 Sb. k ochraně obyvatelstva před dalším rozšířením
onemocnění covid-19 způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné
opatření:
S účinností ode dne 17. ledna 2022 se mění mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
ze dne 23. prosince 2021, č.j. MZDR 14600/2021-26/MIN/KAN, a to tak, že
1. v čl. IV bodu 1 se za slovo „xlsx“ vkládají slova „nebo csv“,
2. v čl. VIII bodu 2 se za slovo „xlsx“ vkládají slova „nebo csv“,
3. čl. XVI zní:
„XVI.
1. Zaměstnavatel, který je školou, školským zařízením podle čl. I nebo školní jídelnou
nebo školní jídelnou – výdejnou, která poskytuje školní stravování dětem nebo žákům
podle čl. I, umožní svým zaměstnancům osobní přítomnost na pracovišti
zaměstnavatele pouze za předpokladu, že zaměstnanec v termínu podle čl. II doloží
jednu ze skutečností podle čl. I bodu 1 písm. b) nebo na místě podstoupí rychlý
antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 určený
pro sebetestování (použití laickou osobou), jehož výsledek bude negativní, není-li
dále stanoveno jinak; rychlý antigenní test (RAT) na stanovení přítomnosti antigenu
viru SARS-CoV-2 zajišťuje zaměstnavatel. V případě pozitivního výsledku testu
podstoupeného na místě se použijí čl. III až VII obdobně.
2. Pokud zaměstnanec nesplní některou z podmínek podle bodu 1, je mu umožněna
přítomnost na pracovišti, pouze pokud po celou dobu výkonu činnosti v budově školy
nebo školského zařízení nebo ve venkovním prostředí používá ochranný prostředek
dýchacích cest, kterým je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez
výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky
(pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 94 % dle příslušných norem. Čl. I bod
3 platí obdobně. Ve výjimečných případech, kdy je nezbytné, aby dítě nebo žák při
vzdělávání nebo poskytování školských služeb viděl na ústa pedagogického
pracovníka, je možné, aby pedagogický pracovník použil jako ochranný prostředek
dýchacích cest ochranný štít, a to za podmínky, že dodržuje vzdálenost alespoň 1,5
metru od dětí nebo žáků. V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje
nošení ochranného prostředku (zejména tělocvik, hra na dechové nástroje), musí
pedagogický pracovník, který nesplnil podmínky podle bodu 1, udržovat od ostatních
vzdálenost alespoň 1,5 metru. Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které
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stanoví povinnost nosit ochranný prostředek dýchacích cest a výjimky z ní, se pro
zaměstnance, který nesplnil některou z podmínek podle bodu 1, po dobu výkonu jeho
činnosti nepoužije.
3. Pokud se zaměstnanec v daném týdnu testuje ve škole nebo školském zařízení
podle bodu 1, a je zároveň zaměstnancem jiného zaměstnavatele, který je školou
nebo školským zařízením podle bodu 1, tak se testuje pouze u jednoho
zaměstnavatele, který mu o provádění testování vydá potvrzení.
4. Pokud se zaměstnanec v daném týdnu testuje ve škole nebo školském zařízení
podle bodu 1, pak se pro něj v daném týdnu u stejného nebo jiného zaměstnavatele
nepoužije mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví stanovující pravidla
pro testování zaměstnanců a osob samostatně výdělečných činných. O provádění
testování mu zaměstnavatel vydá potvrzení.
5. Pro testování zaměstnanců zaměstnavatele podle bodu 1 se nepoužije mimořádné
opatření Ministerstva zdravotnictví stanovující pravidla pro testování zaměstnanců,
osob samostatně výdělečně činných a osob, které jsou orgánem nebo členem orgánu
právnické osoby.“.
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